Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Εκπαίδευση Τοπικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Τ.Ο.Α.Κ.) του
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης

Από τις 4 έως και τις 8 Φεβρουαρίου 2019, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση της
Τοπικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Τ.Ο.Α.Κ.) του Περιφερειακού Τμήματος
Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από μέλη της Εθνικής Ομάδας Αντιμετώπισης
καταστροφών (Ε.Ο.Α.Κ) του Ε.Ε.Σ., παρουσία του Συντονιστή Αντιμετώπισης
Καταστροφών, οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη για την κατάρτιση της Τοπικής
Ομάδας. Οι εκπαιδευόμενοι, πέρα από τη θεωρητική διδασκαλία, εφάρμοσαν και
πρακτικές δεξιότητες σε Άσκηση με σενάριο καταστροφής σε περίπτωση σεισμού, που
έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Λιμένα Θεσ/νίκης, την τελευταία μέρα της
εκπαίδευσής τους.
Στόχος της εκπαίδευσης ήταν η παροχή στα μέλη της ΤΟΑΚ υψηλού επιπέδου ικανοτήτων
συντονισμού, οργάνωσης και υπηρεσιών προς όφελος των ευάλωτων πληθυσμών,
τηρώντας παράλληλα τις Αρχές και τις Αξίες του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διήρκεσε 5 ημέρες και περιελάμβανε τις εξής διδακτικές
ενότητες:
1.

Διαχείριση Καταστροφών - Disaster Management

2.

Μηχανισμό Αντιμετώπισης Καταστροφών - Emergency Response

3.

Προστασία Ευάλωτων Ομάδων - Protection

4.

Διανομή Υλικού Ανθρωπιστικής Βοήθειας - Relief Distribution

5.

Θέματα Συλλογικότητας, Επικοινωνίας και Διαφάνειας - CEA

6.

Επανένωση Οικογενειακών Δεσμών - RFL

7.

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας - PFA

8.

Έκτακτη Χρηματική Ενίσχυση - CTP

9.

Διαχείριση Πληροφοριών - IM

10. Επικοινωνίες στις Καταστροφές - Communication in Emergencies
11. Ανάλυση Αναγκών σε Έκτακτες Συνθήκες - Emergency Assessment
12. Άσκηση Προσομοίωσης - Simulation Exercise
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ε.Ε.Σ. βρίσκεται σε μια πολύ παραγωγική διαδικασία
ανάπτυξης των ικανοτήτων του σχετικά με τις Ομάδες Εκτάκτου Ανάγκης, που αποτελούν
μέρος της γενικότερης ανάπτυξης του Ενιαίου Μηχανισμού Αντιμετώπισης του Ε.Ε.Σ. Αυτή η
διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα τον συνεκτικό συντονισμό ανάμεσα στις μονάδες που
επιχειρούν στο πεδίο και σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Τομείς του Ε.Ε.Σ. στην
αντιμετώπιση καταστροφής. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν η επιχείρηση του Ε.Ε.Σ. για
την αντιμετώπιση των συνεπειών των φονικών πυρκαγιών της Αττικής του περασμένου
Ιουλίου.

Η ανάπτυξη επιχειρησιακής ετοιμότητας είναι μια διαρκής και συνεργατική διαδικασία κατά
την οποία ενδυναμώνεται τόσο η γνώση όσο και η ικανότητα συλλογικής απόκρισης σε μια
καταστροφή, από το τοπικό επίπεδο έως και το εθνικό. Γι’ αυτό το λόγο, μετά την ίδρυση της
Εθνικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών και των δυο εξειδικευμένων επιχειρησιακών
μονάδων (Έκτακτης Παροχής Πρωτοβάθμιας Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης),
αναγνωρίστηκε η ανάγκη δημιουργίας τοπικών τεχνικών ομάδων (σε επίπεδο Περιφερειακών
Τμημάτων), οι οποίες θα αποτελούνται από Στελέχη και Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. που θα
επιχειρούν σε ενδεχόμενες καταστροφές της περιοχής τους, με ολοκληρωμένο και
επαγγελματικό τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο
Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. στο οποίο δημιουργείται Τοπική Ομάδα Αντιμετώπισης
Καταστροφών. Ήδη έχουν εγκριθεί, και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, αντίστοιχες
εκπαιδεύσεις και σε δύο άλλα Περιφερειακά Τμήματα της χώρας.

